
Máy bay không người lái và robot với AI 

cung cấp hàng trực tuyến  

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự tiện lợi là chìa khóa. 

Các nhà bán lẻ, chẳng hạn như Amazon, Taco Bell và các cửa 

hàng tạp hóa, cung cấp các tùy chọn giao hàng tận nhà thuận tiện. 

Tuy nhiên, người tiêu dùng muốn giao hàng nhanh chóng các đơn 

đặt hàng trực tuyến của họ. Có một số vấn đề có thể ngăn chặn 

điều này xảy ra. Nhân viên làm việc từ xa và đại dịch COVID-19 có 

thể gây ra trở ngại. FedEx có thể sử dụng máy bay không người lái 

hoặc robot có trí tuệ nhân tạo để giải quyết những vấn đề này. 

Đường phố thông minh 
Các dịch vụ giao hàng robot mới đang đến California. Kiwibot của 

Uber là một robot giao hàng nhỏ hơn có thể được sử dụng để giao 

hàng. Nó đã được thử nghiệm ở Thung lũng Silicon cũng như trong 

các trường đại học lớn. Công ty có kế hoạch cung cấp dịch vụ cho 

sinh viên vào tháng tới và đang xem xét mở rộng sang Santa 

Monica, California, vào cuối năm nay. Uber đã mua lại Postmates 

vào tháng 4 và hiện đang thử nghiệm dịch vụ của mình tại West 

Hollywood. Kiwibot đòi hỏi các nhiệm vụ phức tạp hơn được thực 

hiện bởi một nhà điều hành con người. 

Theo công ty, robot của họ đã giao hơn 250.000 mặt hàng kể từ 

năm 2016. Họ điều hướng bằng cách sử dụng các cảm biến trên tàu 

và bản đồ kỹ thuật số, biến chúng thành một phần của cộng đồng. 

Bạn có thể thiết lập chúng để chúng hoạt động tự động trong các 

khu vực được ánh xạ. Một nhà điều hành từ xa sẽ theo dõi các hoạt 

động của chúng. Mặc dù đây là một sự phát triển đầy hứa hẹn, 

nhưng nó vẫn còn xa. Tuy nhiên, tương lai tươi sáng để giao hàng. 

Với những robot thông minh hơn trên đường đi, bầu trời là giới hạn. 

Hãy nhìn lên bầu trời 

Thay vì dựa vào mọi người để giao đơn đặt hàng của bạn, hãy 

nhìn lên bầu trời để giao hàng. Với một máy bay không người lái, 



bạn có thể đặt hàng trực tuyến và xem gói hàng đi xuyên qua 

đường phố. Máy bay không người lái có thể cho phép bạn theo dõi 

chuyến bay của gói hàng của bạn. Mặc dù có những hạn chế về 

nơi máy bay không người lái có thể bay, nhưng chúng có thể tiết 

kiệm thời gian rất lớn cho các công ty giao hàng. Trong khi đó, 

nhiều công ty sáng tạo đang làm việc để hoàn thiện mô hình của 

họ. Alphabet, ví dụ, gần đây đã bắt đầu bay máy bay không người 

lái ở Virginia để cung cấp burritos Chipotle. Zipline cũng đang sử 

dụng máy bay không người lái để giao thuốc ở Ghana và các th ị 

trường châu Phi khác. 

Mặc dù hầu hết mọi người tin rằng robot và robot với trí tuệ nhân 

tạo sẽ vượt qua ngành công nghiệp giao hàng, nhưng không có lý 

do gì để nghi ngờ rằng những robot hoặc máy bay không người lái 

này sẽ sớm giao đơn đặt hàng của bạn. Trong khi Amazon và các 

gã khổng lồ thương mại điện tử khác đã phải vật lộn để thực hiện 

lời hứa của họ, một công ty có trụ sở tại Ireland đã thử nghiệm 

giao hàng bằng máy bay tự trị không người lái ở Galway. Công ty 

này được cấp phép vận chuyển công nghệ giao hàng bằng máy 

bay không người lái trên khắp EU. Công nghệ này có thể sớm 

được sử dụng trên khắp Đại Tây Dương. 

Không giống như người chuyển phát nhanh, robot hiệu quả hơn 

con người theo nhiều cách. Chúng không tiếp xúc, có xu hướng 

tạo ra hiệu ứng khoảng cách giữa con người và máy móc. Như 

vậy, robot đã gây tranh cãi giữa các chuyên gia, những người cảnh 

báo rằng họ có thể loại bỏ hàng triệu việc làm, nhưng nói rằng nó 

cũng có thể giúp giữ an toàn cho con người. Nếu được sử dụng 

một cách khôn ngoan, chúng có thể giúp robot có thể giao hàng 

trực tuyến của bạn ở những khu vực nguy hiểm. 

Robot và xe tự lái 
Một chiếc xe tự lái là tương lai của giao hàng. Đầu tiên, các doanh 

nghiệp phải tìm ra cách để đảm bảo rằng những chiếc xe này an 

toàn. Nhiều doanh nghiệp sẽ không phải trả tiền cho lao động. Đó là 

lý do tại sao nhiều công ty đang chuyển sang giao hàng bằng robot. 



Robot có khả năng thực hiện các nhiệm vụ cơ bản nhưng chúng 

không thể cung cấp tất cả các dịch vụ. Mặc dù robot có thể thực 

hiện một số nhiệm vụ cơ bản hiệu quả hơn người lái xe, nhưng 

chúng không phải lúc nào cũng mắc lỗi tương tự như con người. 

Tuy nhiên, có rất nhiều lợi ích rõ ràng. Các phương tiện robot tự trị 

mới sử dụng điện để giảm tắc nghẽn đường bộ. Chúng có thể 

được điều khiển nhanh chóng và đến đúng giờ, giảm nguy cơ 

không giao được hàng. Các công ty có thể sạc lại máy bay không 

người lái từ các tấm pin mặt trời trên mái nhà của họ. Điều này sẽ 

giúp giảm chi phí vận hành cũng như khí thải. Cuối cùng, điều này 

sẽ làm cho việc mua sắm trực tuyến trở nên hợp lý hơn đối với 

người tiêu dùng và các công ty có ý thức về môi trường hơn. 

Amazon đang thực hiện một số khoản đầu tư nghiêm túc vào máy 

bay không người lái và robot với AI. Amazon gần đây đã ra mắt 

"Prime Air" một dịch vụ sẽ cung cấp hàng tạp hóa đến nhiều thành 

phố. Mặc dù giao hàng bằng máy bay không người lái là tương lai 

của mua sắm, nhưng nó vẫn không đủ hiệu quả về chi phí đối với 

hầu hết người tiêu dùng. Cũng không rõ liệu những robot này có phải 

là một giải pháp khả thi cho vấn đề giao hàng chặng cuối hay không. 

Mặc dù Amazon không phải là công ty duy nhất đầu tư vào robot 

ngay bây giờ, nhưng nó có thể là công ty có lợi nhuận cao nhất. Để 

một robot giao hàng trở thành một doanh nghiệp thành công, công 

ty cần mật độ đặt hàng cao trong một khu vực nhất định. Với mật 

độ đơn hàng cao như vậy, Amazon có thể đảm bảo giao hàng cho 

khách hàng của mình. Và, vì robot có khả năng cung cấp đơn đặt 

hàng trực tuyến, nó có thể sử dụng mô hình giao hàng mật độ cao 

này để tạo lợi thế cho Amazon. 

Thành phố kho 

Amazon là một gã khổng lồ trong thế giới bán lẻ trực tuyến, và các 

nhà kho của Amazon được điều hành hoàn toàn bởi robot tự trị và 

máy bay không người lái. Lực lượng lao động robot của Amazon 

điều hướng các nhà kho bằng cách sử dụng hệ thống tầm nhìn nội 



bộ và mã QR để tránh va chạm và mang theo toàn bộ đơn vị hàng 

hóa. Các robot kho sẽ giao đơn đặt hàng của bạn một cách nhanh 

chóng và với sự tương tác tối thiểu của con người. Một khi bạn đặt 

hàng trực tuyến, bạn thậm chí sẽ không cần phải xem sản phẩm. 

Tương lai 
Robot và máy bay không người lái là tương lai của mua sắm trực 

tuyến. Tương lai của mua sắm trực tuyến có thể trông giống như 

một nhà kho bay hoặc các trung tâm phân phối giống như tổ ong. 

Bởi vì máy bay không người lái nhỏ và tiết kiệm chi phí, chúng 

cũng có thể được sử dụng để vận chuyển các gói hàng. FAA đang 

phát triển một quy trình trực tuyến cho phép chủ sở hữu và người 

vận hành xác định máy bay không người lái từ xa. Một khi được 

phê duyệt, điều này có thể làm cho các hoạt động tự trị và giao 

hàng có thể. 

Trong khi máy bay không người lái từng gợi lên sự tưởng tượng, 

công nghệ này đang tiến đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 

Máy bay không người lái, hiện có sẵn cho người tiêu dùng và doanh 

nghiệp, một ngày nào đó có thể là bước đệm tiếp theo để giao đơn 

đặt hàng trực tuyến của bạn. Đầu năm nay, các công ty ở Mỹ và 

Mexico đã đặt hàng ít robot hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, 

mặc dù có một số nhược điểm công nghệ đang được cải thiện.. 

Kết nối di động tốc độ cao qua 5G có thể làm tăng tiềm năng của 

robot phân phối và làm cho chúng hiệu quả hơn cho nhiều mục 

đích sử dụng. Trong số này có lập trình và điều khiển từ xa. Robot 

sẽ ngày càng trở nên phổ biến khi thương mại điện tử tiếp tục phát 

triển. Một nghiên cứu gần đây của Technavio ước tính rằng thị 

trường robot giao hàng tự trị sẽ tăng lên gần 17 tỷ USD vào năm 

2024. Giao hàng robot là khả thi đối với nhiều công ty có chi phí 

lao động cao. 

Mặc dù máy bay không người lái thương mại có thể vẫn còn nhiều 

năm nữa mới trở nên khả thi về mặt thương mại, nhưng chúng đã 

được sử dụng để giao hàng hóa ở sáu tiểu bang của Hoa Kỳ và 

Quận Columbia. Mặc dù việc giao hàng bằng máy bay không người 



lái là có thể, nhưng chúng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 

hàng hóa được vận chuyển. Máy bay không người lái có khả năng 

giao các mặt thường dùng trong nhà cũng như cung cấp thuốc. 

Chúng cũng có thể hạ cánh trên tài sản của bạn. Công nghệ mới có 

thể cách mạng hóa việc mua sắm hàng tạp hóa và giao thuốc. Tuy 

nhiên hiện vẫn có nhiều người hoài nghi về hiệu quả và sự an toàn 

của chúng. Điều đáng chú ý là giao hàng bằng máy bay không người 

lái chỉ là một phần của sự chuyển đổi chuỗi cung ứng lớn hơn. 


